
BURM lSTRZ MIASTA
Golubia-Dobrzynia

woj.kujawsko-pomorskie

Zarządzenie Nr 128/2020
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia

z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Miejskiej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293
z póżn. zm.)

zarządzam, co następuje:
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W załączniku do zarządzenia nr 2/2020 Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia
24.01.2020 r. W sprawie powołania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
zmienionego zarządzeniem Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Nr 103/2020
z dnia 12.10.2020 r. Wprowadza się następujące zmiany:

1. 51 ust. 2 pkt 5) otrzymuje brzmienie:
„W zależności od potrzeb: programów, koncepcji, założeń rozwoju miasta, warunków
konkursów, przetargów, itp.”
2. W 51 ust. 2 dodaje się pkt 6) W brzmieniu:
„6) projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzania: zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, uwag zgłaszanych do projektu studium lub projektów
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projektów decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz projektów uchwał, zarządzeń lub stanowisk organów samorządu
związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym miasta (np. Obszar
Chronionego Krajobrazu, gospodarka wodna, gospodarka komunalna, itp.).”,
3. 54 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Z zastrzeżeniem 54 ust. 2 i 3, udział W posiedzeniach Komisji jest odpłatny. Ustala
się następujące stawki wynagrodzeń dla każdego z członków Komisji za udział W
posiedzeniach Komisji oraz za sporządzenie opinii i referatów dotyczących
analizowanych opracowań planistycznych:

1) 500,00 zł brutto W sprawie opiniowania jednego projektu,
2) 200,00 zł brutto w sprawie każdego kolejnego opiniowania tego samego

projektu,
' 3) 500,00 zł brutto za udział W posiedzeniu W sprawie opiniowania wniosków

dotyczących sporządzenia lub zmiany planów miejscowych oraz wniosków
W sprawie zmiany studium,

4) 500,00 zł brutto W sprawie opiniowania opracowań, o których mowa w 51 ust.
2 pkt 3) i 5),

5) 600,00 zł brutto dla każdego z członków Komisji za udział W posiedzeniu
zwołanym W sprawie opiniowania opracowań dotyczących innych miast i
gmin, które zwrócą się z taką prośbą,

6) 200,00 zł brutto za opiniowanie projektu jednej uchwały o przystąpieniu do
sporządzania zmiany: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania



przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,

4. 54 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Osobie wchodzącej W skład Komisji, która jest
jednocześnie pracownikiem Urzędu Miasta Gołubia—Dobrzynia, nie przysługuje
wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji, za wyjątkiem przypadku, o którym
mowa w ust. 6.”
5. W 54 dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:
„7. W zakresie opiniowania projektów: uchwał o przystąpieniu do sporządzania: zmiany

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz pozostałych opracowań i aktów
prawnych, o których mowa W 51 ust. 2 pkt 6) - dopuszcza się: wykonanie i dostarczane
opinii do Urzędu Miasta Golubia—Dobrzynia w formie pisemnej lub elektronicznej”.

„8. W przypadku wykonania opinii do projektu uchwały o przystąpieniu do
sporządzania: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
pozostałych opracowań i aktów prawnych, o których mowa w 51 ust. 2 pkt 6), podstawą
wypłacenia wynagrodzenia jest przekazanie opinii do Urzędu Miasta Gołubia-Dobrzynia,
w wyznaczonym członkom Komisji terminie oraz przedłożenie rachunku w terminie 14
dni od dnia przekazania opinii.”
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Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Infrastruktury.
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Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BU TRZ

Mari sz Piątkowski

Sporządziła: Inspektor Anna Czarneck©i
Zatwierdziła: Kierownik WI Justyna StokowskaW
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